
Butlletí d'Informació Municipal 

LLAGOSTERA 
NÜM. 26 JUNY DEL 1983 

SALUTACIÓ 
El primer que cal fer quan un arriba a qualsevol 

llar, és presentar-se i adreçar la seva salutació als 
que en ella viuen. Nosaltres, no crec pas que us 
siguem desconeguts, doncs és clar que si en aquests 
moments ocupem els escons i l'alcaldia de la vila de 
Llagostera és per la confiança i coneixement que dels 
nostres programes i les nostres persones ja teníeu, ens 
feren mereixedors dels vostres vots. Per tant, tot i 
creient que no cal presentar-nos, sí volem donar-vos la 
millor de les nostres salutacions i posar-nos al vostre 
servei per a qualsevol qüestió en qué nosaltres po-
guem ajudar-vos 

Per fer efectiva aquesta voluntat de servei, a part de 
la nostra diària entrega a les tasques municipals, hem 
volgut, cada un de nosaltres, oferir-vos una estona 
setmanal, en la que qualsevol vilatà sap que ens tro
barà a la seva entera disposició. 

A l'Ajuntament podreu trobar-hi cada un dels 
regidors que a continuació es detallen, a les hores 
que especifiquem: 

L'Alcalde, Josep Puig: Dilluns, dimarts, dimecres i 
dijous de 12 a 15 h. I per la tarda, si convé, de 19 a 
21 h. 

Per Cultura, Turisme i Tràfic: Joan Gruart i Comas, 
els dijous de 12 a 15h. 

Per Assistència Social, Tercera edat, Beneficència 

i Educació-Escoles: Àngel Grabulosa i Corcoy, els 
dimarts de 9 a 10 h. 

Per Planejament, Gestió Urbanística i Obres en 
general: José Ramírez Cano, els dimecres d'11 a 14 h. 

Per Mercat, Escorxador, Transports, Ponts i Camins: 
Josep Turon i Boadella, els dissabtes d ' l 1 a 12 h. 

Per Personal, Escombraries, Neteja del poble i roda
lies. Llum i Hisenda: Joaquim Comas i Tarrés, els dis
sabtes d'11 a 12 h. 

Per Esports, Festes, Disciplina Urbanística: Joan 
Coll i Bueno, els divendres d'11 a 13 h. 

Per Ecologia i Ambient, Museus, Exposicions, Ce
mentiri i Belles Arts: Josep Blanch i Vall-llosera, els 
dissabtes de 12 a 13h . 

Per Sanejament, Catàstrofes i Atur: Josep Alba i 
Matamala, els dissabtes de 9 a 10 h. 

Per Bombers, Parcs i Jardins: Lluís Nuell i Creus, 
els divendres de 13 a 15 h. 

Per Vivenda i Aigua". Joan Fabrellas i Lloveras, els 
dissabtes de 12 a 13 h. 

Per Sanitat: Joan Puigdemunt i Coll, els divendres 
de 12 a 13 h. 

En una primera reunió informal, de la que per tant 
no s'aixecà cap acta, s'exposaren quines havien d'ésser 
les prioritats en quant a desenvolupament del progra
ma electoral, o bé en quant a altres qüestions encara 
pendents des de l'altre període de govern municipal 

(Acaba a la\ 
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COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
DIA 23 DE MARÇ DEL 1983 

1.— Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ante
rior. 

2 . - Quedar assabentada de l'escrit del President 
del Casino Espafía sobre l'envelat i no ser possible la 
concessió de subvenció per a festes locals. 

Impost circulació vehicles 
3 . - Aprovar el padró- de l'impost de circulació de 

vehicles per a 1983 per import de 4.867.499'- ptes. 
més l'annexe de 153.300 ptes. 

Gual permanent 
4 . - Deixar sobre la mesa la sol·licitud de gual 

permanent. 

Trofeus 
5.— Concessió de trofeus al Club d'Escacs Local 

amb ocasió del torneig provincial individual 1983 i 
quedar assabentada de l'escrit del Club Ciclista Guí
xols demanant subvenció per a la XII prova Costa 
Brava. 

Reclamació. 
6.— Estimar la reclamació econòmico-administra-

tiva formulada per Capsapaza S.A. contra liquidació 
d'inspecció de motors. 

Activitat molesta. 
7 . - Informar favorablement sol.licitud d'activitat 

molesta formulada per en Josep Boadella Alsina per 
instal·lar una estabulació lUure per bestià vaquí a 
"Can Massó". 

CoLlocaciò rètols 
8.— Deixar sobre la mesa la col·locació de rètols 

formulada pel restaurant "Can Meri". 

Hospital 
9.— Aprovar el compte de l'Hospital del mes de 

gener. 

Rètol 
10.— Autoritzar a en Ricard Montiel Aguiló per 

la col·locació de rètol al núm. 25 del carrer Comte 
Guifré. 

Disptnsul 
11.—Adquisició de vitrina per al dispensari mèdic 

municipal· 

Reclamació plus-vahia 
12.-Deixar sobre la mesa la reclamació de n'Anto

ni Martínez Ruiz contra üquidació de plus-valua núm. 
4/82. 

Recurs 
13.-Estimar el recurs presentat per en Josep Piber-

nat Sala, revocar l'acord de 26-gener-83 i autoritzar 
la construcció d'una tanca a la finca ubicada en el 
sector Lacustaría. 

Liquidació quotes a la S. S. 
14.-Quedar assabentada de l'acta de la liquidació 

de quotes a la Seguretat Social formulada per la Ins
pecció de Treball per import de 361.382'- ptes. 

Cessió de local 
15.-Cessió de l'ús del local al Patronat de Pensio

nistes. 
Llicències d'obres 
16 . - Concedir Uicència d'obres: a Ernest Charles 

Buckley per a construir fosa sèptica a la finca "Can 
Planet" així com 20 grosseres; a na Caterina Estafi oi 
i Morató per a construir una tanca a un hort situat al 
carrer Pocafarina núm. 33; a en Narcís VÜa i Marull 
per a construir un balcó a l'habitatge situat al núm. 
14 del carrer Cantallops i a en Josep Castelló i Pare-
rols per a construir granja de bestià vaquí a "Can 
Ragolta". 

Campanya normalització lingüística 
17.— Aprovar el conveni amb la Direcció General 

de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
per a la campanya de normalització lingüística i au
toritzar al senyor Alcalde per a la signatura d'aquest 
conveni. 

Factures 
18.-S'aproven factures per import de 462.757'-

ptes. 
Processó 
19.-S'aprova una despesa de 50.000'- ptes. amb 

ocasió de la processó de Setmana Santa. 
20.—Adjudicar a Construccions J. Ramírez l'ade

quació del sòl del terreny de la piscina. 

Excedència a una funcionària. 
21.-Concedir l'excedència voluntària a la funcio

nària na Josepa Martos i Torroella. 

Despeses. 
22.-Adquirir arbres i bancs i aprovar una despesa 

de 57.000'- ptes per a la campanya de normalització 
lingüística. 

SESSIÓ DEL DIA 6 D'ABRIL DEL 1983 

1 . - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Llicències d'obres. 
2. - Llicències d'obres: 
- A en Pere Comas i Albertí per a construir una 

nau per a cria de porcs al núm. 13 del veïnat Panedes. 
- A n'Emili Mallorquí i Pigem per a construir una 

terrassa i escala d'accés al pati interior. 
-Quedar assabentada de l'informe de la Comissió 

Provincial d'Urbanisme per a què es concedeixi lli
cència a en Lluís Prunell i Mallorquí per a fer una bar
raca al núm. 6 del carrer Carrilet d'acord amb el que 
disposa l'art. 58.2 de la llei del sòl. 

- A en J.oan Margarit i Marquès per ampliació de 
magatzem al núm. 30 del carrer Àngel Guiíjierà. 

- A en Joan Bartolí i Marigó, gerent de la "Nova 
Roca" per arraiyar teulat i finestres de l'habitatge del 
veïnat de Mata "Can Mestres". 

- A en Jesús Amat i Madi per ampliar magatzem al 
núm. 8 del carrer Almogàvers. 



Butlletí d'Informwió Municipal - 3 

— A en Joaquim Riera i Selis per a obres menors al 
núm. 64 del c/. Camprodon. 

— A en Martí Esteba i Llinàs per a obres menors al 
núm. 3 dèl carrer Sant Felip Neri. 

— Denegació de llicència a en Manuel Yeste i Galin
do per a construir un habitatge unifamiliar a la urba
nització La Canyera. 

— Autoritzar a n'Antoni Bahi i Sufier per a cons
truir piscina al "Mas Pijoan" del veïnat de Bruguera. 

-Remetre a la Comissió Provincial d'Urbanisme 
sol·licitud d'en Josep Amargant i Fausellas per tancar 
terreny a la Baixada de Caldes a fi i efecte de què 
emeti informe d'acord amb l'art. 58.2 de la llei del 
sòl. 

Col.locació rètols 
3 . - Autoritzar a en Josep Sànchez i Portillo per a 

col·locar rètols lluminosos al carrer Camprodon, pla
ces Catalunya i Carril i passeig Romeu. 

Arbitris municipals 
4 . - Tornar a en Climent Nuflez i Navarro 5.250'-

pessetes per ingrés indegut. 
5.— Estimar la reclamació d'en J. Ratsma en el 

que respecte al recàrrec per arbitris municipals perquè 
té domiciliat el pagament dels mateixos, desestimant 
el pagament de l'arbitri de tinença de gossos. 

Gual permanent. 
6.— Autoritzar a en Joaquim Morera i Anglada per 

a col·locar un gual permanent al núm. 8 acc. del car
rer Girona. 

Baixes de vehicles 
7 . - Donar de baixa de l'impost de circulació de 

vehicles rebuts per import de 110.450'- pessetes. 

Venda de gelats 
8.— Autoritzar a en Josep Taberner i Casas en re

presentació de DISFRED per a col·locar una caseta 
de venda de gelats a la plaça Catalunya. 

Reclamacions d'arbitris 
9.— Estimar en part reclamació d'en Joan Bayé i 

Nadal deixant sense efecte el rebut de clavegueram 
del 1980 mantenint el de recollida d'escombraries. 

10.-Deixar sobre la mesa reclamació d'en Salvador 
Roca i PaUi. 

11.-Desestimar la proposta del Sr. Clara sobre 
exenció de pagament de recollida d'escombraries dels 
veïns del carrer del Sol. 

12.-Desestimar la petició del Club de futbol Lla
gostera per obrir un mostrador per a bar a la piscina 
municipal. 

Guarderia "El Niu" 
13.-Quedar assabentada la Corporació de l'escrit 

de la Guarderia "El Niu" demanant es facin determi
nades obres en les seves instal·lacions. 

Gesesa 
14.-Deixar sobre la mesa els comptes de GESESA 

per un millor estudi 
Factures. 
15.-Aprovar factures per import de 1.190.976'-

pessetes. 
Construcció nínxols 
16.-Adjudicar a Pulimax la construcció de 14 nín

xols en el cementiri municipal. 

Fusteria per a la piscina. 
17.-Contractar amb fusteria Rufi la construcció 

de bancs i prestatgeries per als vestidors de la piscina 
municipal· 

SESSIÓ DEL DIA 20 D'ABRIL DEL 1983 

1.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.— Acceptar la subvenció de la Diputació Provin
cial. 

Informe de Secretaria. 

Pressupostos. 
4 . - Aprovar la liquidació del pressupost d'inver

sions del 1982. 

5.— Aprovar la liquidació del pressupost extraor
dinari per a la urbanització del sector del cementiri 
i carrer del Fred. 

6 . - Aprovar la liquidació del pressupost extraor
dinari per a la construcció de piscina i vestidors. 

7.— Desestimar la reclamació de n'Antoni Martí
nez i Ruiz contra hquidació de plus vàlua núm. 4/82. 

Llicències d'obres. 
8 . - Llicències d'obres: 
-Denegació de Uicència d'obra a n'Enric Àlvarez i 

Cuenca per a construir un habitatge unifamiliar a la 
parcel·la P-17 de la urbanització La Canyera. 

—Concedir llicència a en Miquel Rissech i Ruscalle-
da per a construir habitatge al veïnat de Pocafarina. 

-Autoritzar a en Josep Miquel i Valentí per a fer 
obres menors a l'habitatge del núm. 13 del carrer Al
mogàvers. 

—Autoritzar a en Josep Vilallonga i Ribalta per a 
realitzar obres menors a l'habitatge núm. 24 del carrer 
Àngel Guimerà. 

Factures; 
9.— Aprovar factures per import de 640.117'- ptes. 

Cementiri municipaL 
10.— Autoritzar a na Joaquima Masgrau i Vicens i a 

na Montserrat Coris i Martinell per a col·locar làpida 
al nínxol núm. 45 del cementiri municipal. 

Connexió xarxa claveguo-am. 
11.—Autoritzar connexió de desguàs a en Josep 

Puig i Rodó de l'habitatge situat a la plaça del Mercat 
núm. 1 a la xarxa de clavegueram que passa pel carrer 
Major. 

Subvencions. 
12.-Concedir una subvenció de 30.000'-pessetes 

al GE. Bell Matí per a premis de concursos de dibuix 
infantil, subvenció programes Festa Major i rtiedalles 
per a la Mostra fotogràfica. Contribuir amb 25.000'-
ptes. a les despeses de col·locació de la imatge de Sant 
Feliu a la façana de l'Església Parroquial. 

Varis. 
13.-Respondre a na Teresa Amat i Ruiz que s'es

tudiarà quan sigui l'hora la concessió d'un lloc de 
venda de gelats a la piscina municipal i el personal 
necessari per al funcional de la mateixa. 

14 . - Aprovar la factura del Casino Uagosterenc per 
46.000'.- ptes. per l'ús del cinema amb motiu de la 
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2"*- campanya de la normalització lingüística. 

15.—Considerar improcedent el recurs de reposició 
interposat per en Joan Bta. Muntada i Batlle en repre-
sentaci'ide na Montserrat Ros i Sala contra l'acord 
estimatori de recurs de reposició interposat per en 
Josep Pibernat i Sala. 

16.-Adjudicar a Construccions Portas, S.A. la 
construcció de 14 nínxols al cementiri municipal. 

17.-Encarregar a Mateu Font la pintura de 73 m.2 
del mur del carrer Ganix. 

SESSIÓ DEL DIA 27 D'ABRIL DEL 1983 

1. - Aprovar l'acta anterior. 

Hospital municipaL 
2 . - Aprovar els comptes de l'Hospital municipal 

dels mesos de febrer i març. 

3.— Donar de baixa en el pendent de cobrament 
25.920'- pessetes. 

Pressupostos. 
4 . - Aprovar la liquidació del pressupost extraor

dinari per a pavimentar el passeig Romeu i 7 carrers 
més. 

5.— Aprovar la liquidació del pressupost extraor
dinari/77 per a millora de la xarxa d'aigua potable. 

CoLlocació rètob. 
6 . - Autoritzar a en Ramon Caceres i Ibàfiez i a 

en Martí Pla i Xirgu per a col.locar rètols al passeig 
Romeu núm. 20 i al carrer Músic Aguiló, núm. 3 
respectivament. 

Trofeus. 
7 . - Concedir trofeu a la Societat de Caçadors 

Sant Hubert per a competició de tir al plat. 

Obres. 
8.— Autoritzar obres a en Josep Prunell i Mallor

quí al núm. 5 del carrer Constància. 
9.— Adjudicar a en Joan Sànchez i Caballero la 

pavimentació del carrer Baixada de Caldes. 

10.—Aprovar els comptes de GESESA correspo
nent al 1982. 

11.—Encarregar a Jardineria Martínez la col·loca
ció de gespa, arbres i rosers a la piscina municipal. 

12.— Aprovar les modificacions a efectuar per GE-
sesa a la central d'aigua potable i per import de 
1.050.837'- pessetes a pagar amb càrrec al fons d'am
pliació i rendiment de l'explotació. 

13.—Encarregar a Construccions Fusté, S.A. 
l'arraryament de camins veïnals. 

SESSIÓ DEL DIA 11 DE MAIG DEL 1983 

1.— Aprovar acta de la sessió anterior. 

Cementiri municipaL 
2.— Concessió del nínxol 137 del cementiri muni

cipal a J. Casolas. 

Trofeu. 
3 . - Concessió de trofeus al Club Hockey Lacus-

taria. 

Triennis a funcionari 
4.— Reconeixement del 7.è trienni al Secretari de 

l'Ajuntament en Gervasio Gonzàlez Díaz. 

Taules i cadires. 
5.— Autoritzar a n'Enric Vila i Carreras per a col-

locar taules i cadires a la via pública. 

Reclamacions. 
6.— Estimar la reclamació d'en Salvador Roca i 

Palli sobre el pagament de l'impost de circulació de 
vehicles i d'en Josep Palomo i Benítez per un balcó. 

Varis. 
7 . - Aprovar el compte de la campanya de norma

lització lingüística. 
8 . - Agrair la donació d'un llibre per a la bibliote

ca municipal als senyors Mascort i Cantó. 

9 . - Adquirir a Jardineria Martínez S.L. mànegues 
per 15.590'-ptes. 

10.-Deixar sobre la mesa adquisició d'una vitrina 
per al dispensari municipal. 

Subvenció. 
1 1.-Concessió d'una subvenció de 50.000 ptes. a 

l'Associació de Pares d'alumnes del col·legi Ntra. Sra. 
del Carme per a vestits de les Majorettes. 

Factures. 
12.-Aprovar factures per import de 1.384.650'-

pessetes. 

Escorxador municipaL 
13.—Procedir a l'arranjament de finestres, fosa sèp

tica i instal·lació d'un rail per a transportar vedells en 
l'escorxador municipal. 

Festa Major 
14.-Encarregar a Il·luminacions Gual de Barcelona 

la col·locació d'enllumenat artístic per la Festa Major 
per import de 150.000 pessetes. Celebrar una xocola
tada infantil per la Festa Major, així com audicions de 
sardanes i actuació del grup "Setrill". Encarregar a 
Gràfiques Costa Brava cartella anunciadors de la Festa 
Major per import de 37.000'- pessetes. 

Llicència d'obres 
15.-Concedir llicència d'obres a en Miquel Suros i 

Rams per a construir habitatge al núm. 34 del carrer 
del Sol; a en Joan Malagon i Mufioz per a fer un co
bert a l'Avinguda del Gironès; a n'Esteba Lloveras i 
Miquela per a canviar teulat al núm. 2 del veïnat Pa-
nedes; a en Lluís Saurí i Masó per a construir un habi
tatge al núm. 13 del carrer Pau Casals; deixar sobre la 
mesa sol·licitud d'ampliació de magatzem de Hunter 
Douglas i donar-li el tràmit previst a l'art. 43.3 de la 
Llei del sòl· 

Despeses. 
16.-Abonar 24.000 pessetes al Punt Diari pera la 

publicació de mitja plana sobre Llagostera amb motiu 
de la Festa Major. 

17.-Abonar a GESESA 477.448'- pessetes per 
compte de l'empresa J. Saubí per factures i avaries 
provocades per aquell a la xarxa de distribució d'aigua 
potable a la vila. 
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SESSIÓ DEL DIA 18 DE MAIG DEL 1983 

1. - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Hospital municipal. 
2 . - Aprovar els comptes de l'Hospital municipal 

del mes d'abril. 

Baixada de Caldes. 
3 . - Aprovar la certificació núm. 1 i única de 

l'arranjament del carrer Baixada de Caldes per im
port de 615.250'- pessetes. 

Taules i cadires. 
4 . - Autoritzar a en Francesc Mestres i FuUà i a na 

Rosa Comas i Paradeda per a coLlocar taules i cadires 
a la via pública al carrer Pau Casals núm. 2 i a la plaça 
Campany, respectivament. 

Llicències d'obres. 
5 . - Donar el tràmit de l'art. 43.3 de la Llei del sòl 

a la sol·licitud d'en Joan Mula i Turon per a instal·lar 
un secador de fusta al veïnat de Panedes. S'informa 
favorablement. 

-Autoritzar a na Josepa Arias i Verdaguer per a 
realitzar obres menors al núm. 3 del carrer La Coma. 

-Autoritzar a en Josep Miquel i Valentí per a 
obres menors al núm. 13 del carrer Almogàvers. 

-Concedir llicència d'obres a en Gervasi Soler i 
Rissech per a construir un habitatge unifamiliar al 
carrer Panedes, condicionada a que s'urbanitzi simul· 
tàniament el sector per en Joaquim Comas i Corrius. 

-Concedir llicència d'obres a en Josep Costabella 
i Miquela per a construir un habitatge unifamiliar a 
la finca "Can Costabella" del veïnat de Panedes, con
dicionada l'efectivitat de l'autorització a que acrediti 

que la finca hipotecària es coincident amb la catastral. 
-Sol·licitar informe a la Comissió Provincial d'Ur

banisme de Girona previ a la concessió de llicència a 
en Josep Manuel Moreno i Caro per a construir una 
entrada al núm. 3 de la Baixada de Caldes a precari. 

Escorxador municipaL 
6 . - Adquirir una bàscula per a l'escorxador muni

cipal a J. Oliveras, de 250 kgs., per import de 210.000 
pessetes. 

Festa Major. 
7 . - Adquirir medalles per als pintors que exposen 

amb motiu de la Festa Major i obsequiar, com cada 
any, als acoUits a l'Hospital municipal amb un àpat. 

Pòsit locaL 
8 . - Nomenar a la funcionària na Consol Butifíach 

i Font com dipositària del Pòsit local. 

Correspondència. 
9 . - Quedar assabentada de l'escrit de la Directiva 

del Casino fixant els preus de l'ús del cinema amb 
motiu de la II jornada de normalització lingüística. 

10.— Abonar als funcionaris el sou amb referència 
al 19-5-83 donat que cessa el dipositari de l'Ajunta
ment degut al cessament de l'Ajuntament i pressa de 
possessió de la nova Corporació. 

1 1.-Abonar a n'Àngela Salvatella i Badia la quanti
tat de 7.200'- pessetes com pagament de rendes atras-
sades i no pagades per un arrendatari i que l'Ajunta
ment s'havia compromès al seu abonament. 

Factures. 
12.-Aprovar una factura d'en Josep Saubí i Costa 

per import de 181.600'- pessetes per arranjaments de 
carrers. 

(Vcdc In t.·'pàg.) S A L U T A C I Ó 
/ que reclamaven solucions ràpides. Al final de la reu
nió, que fou llarga i rica en plantejaments, sembla 
que s'estava gairebé d'acord en què entre les coses 
més urgents es trobava: 

Per a Cultura: Creació de la Comissió. 
Turisme: Creació de la Comissió. 
Tràfic: Compra d'un cotxe per a la Policia Muni

cipal i adequar-lo ambemisores de ràdio. Habilitar un 
local pera la Policia Municipal. 

Assistència Social'- Procurar els serveis d'una 
Assistent Social. Creació nova ordenança que elimini 
barreres arquitectòniques i urbanístiques per als dis-
minuits físics. 

Tercera edaf- Procurar un local per a secretaria i 
reunions. 

Educació i Escoles- Urgeix an-eglar l'anexa i 
finestres de les escoles. 

Obres: Obertura del carrer Saragossa. Fer la passera 
del Carril. Fer el Bar de 1̂  Piscina. 

Escorxador: Fer les obres que ja hi ha projectades. 
Personal: Pintar les faroles de la carretera. 
Escombraries: Posar un contenidor per tirar 

les deixalles grosses. Posar unes tanques a la canto
nada de la guarderia. 

Esports- Fer que la Piscina funcioni. Crear el 
Cortsell Poliesportiu. 

Museus: Cercar un local on posar-hi el Museu 
d'Agricultura i Costums. 

Cementiri: Fer les obres d'ampliació. 

Sanejament: Tirar endavant el segon Pla de Sane
jament. 

Parcs i Jardins: Acondicionar la pineda del Parc 
Infantil. 

Aigua: La més primordial. Cercar nous deus 
d'aigua. 

Sanitat: Fer un Dispensari nou. 
Projectes: Encarregar el del sector del terreny de 

la FEVE. El de l'ampliació de l'Hospital. 
Hospital: Formar la nova Junta. 

Una vegada explicat això volem deixar ben palès que 
totes i cada una de les propostes que en el seu dia es 
feren en el programa electoral, trobaran el seu mo
ment per ésser ateses i resoltes, així com totes aque
lles necessitats que vosaltres tingueu a bé plantejar-
nos. 

En el seu dia vam dir que volíem ésser —si anàvem 
a l'Ajuntament— un equip obert. Ara hi som i ho 
mantenim. Volem que tantes vegades com volgueu 
disposar dels nostres serveis i de les nostres persones 
com a representants de les tasques que se'ns han en
comanat, ho feu. Tota manera que és pel poble per 
qui estem on estem. 

Dintre de poc començaré el sistema de sessions in
formatives i tenim la pretensió de què el dia que us 
convidarem a preguntar i informar-vos del que estem 
fent, podrem donar-vos totes les respostes amb la 
claredat que poden fer-ho els membres d'una gestora 
honesta i eficaç. 

Per molts anys 
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ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 

29 DE MARÇ DEL 1983 

Reclamacions contra les Normes Subsidiàries. 

1 . - Prendre en consideració la reclamació formu
lada per l'Agrupació de veïns Juan Bta. Sanz i subsi-
tuir la qualificació d'eixample (7) per lliure privat 
(12). 

2 . - Desestimar la reclamació de na Montserrat 
Casellas i Casellas a les N. S. del Planejament. 

3.— Estimar la reclamació en part de na Isabel 
Llambí i Maspons i substituir la qualificació de sòl 
agrícola (23) per sòl rústec (22) de les finques en 
qüestió, desestimant-la en la resta. 

4.— Estimar la reclamació en el que respecte a la 
reducció de vial formulada per en Joaquim Rissech i 
Planells. 

5.— Prendre en consideració en part la reclamació 
d'en Joan Pareta, en Josep Amargant i Fausellas i en 
Josep Castelló i substituir l'actual vial que enllaça 
amb la Baixada de Caldes. 

6 . - Qualificar els terrenys que ja són venuts de 
Font Bona i Selva Brava, induint la superfície neces
sària per a possibilitar que el Pla Parcial pugui fer 
efectiva les cessions previstes per la Llei. 

7 . - S'aprova el redactat d'un nou article que és el 
145 bis. 

8 . - Desestimar la reclamació de la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvi de Catalunya i Balears. 

9.— Desestimar la reclamació de na Caterina Soler 
i Barceló, ja que els espais a que es refereix són neces
saris per a vials públics. 

10.-Estimar en la seva major part la reclamació 
de na Caterina Soler i Barceló i substituir la qualifica
ció de sòl agrícola (23) per la de rústec (22) els 
terrenys especificats en els documents 1, 2, i 4 de la 
reclamació, mantenint la qualificació de forestal 
en els terrenys del document núm. 3. 

11.—Desestimar la impugnació de la Caixa d'Es
talvis i Mont de Pietat de Saragossa, Aragó i Rioja, 
donant un nou redactat als articles 180 i 185 i intro
duint un nou article que és el 185 bis. 

12.-Desestimar la reclamació d'en Juü Bassets i 
Raig. 

13.-Desestimar la reclamació de na Maria Puig i 
Vall-llosera. 

14.-Estimar la reclamació de Hunter Douglas Es-
pafía, S.A. 

15.-Estimar la reclamació d'en Robert Gruart i 
Tarrés. 

.16.-Desestimar la reclamació d'en Francesc Ma
llorquí i Salip. 

17.—Prendre en consideració en part la reclama
ció de na Montserrat Ros i Sala. 

18.-Estimar la reclamació d'en Joaquim Mateu i 
Payret. 

19. —Prendre en consideració la reclamació d'en 
Joaquim Boadella i Fabrellas. 

20.-Estimar en part la reclamació d'en Juli Bassets 
i Raig. 

21.-Desestimar la reclamació d'en Lluís Buhigas i 
Rigall. 

22.-Desestimar la reclamació formulada per R. 
Chavigne. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
29 DE MARÇ DEL 1983 

1.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Aprovació de pressupostos. 
2.— Aprovar el pressupost ordinari per a l'exercici 

de 1983 per import de 54.600.000'- pessetes. 

3.— Aprovar el pressupost d'inversions per a 
l'exercici de 1983, per import de 33.520.387'- pes
setes. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
5 D'ABRIL DEL 1983 

Reclamacions contra les Normes Subsidiàries. 

1 . - Desestimar la reclamació efectuada contra les 
N. S. per n'Alfons Prats i Bragulat. 

2.— Estimar en part la reclamació formulada per 
na Francesca Malet i Espluga. 

3.— Desestimar la reclamació d'en Narcís Carreras 
i Canals. 

4.— Estimar la reclamació d'en Francesc Soler i 
Morató. 

5.— Prendre en consideració la reclamació formu
lada per en Joaquim Comas i Corrius. 

6 . - Constituir una zona verda, espai públic o 
d'equipaments de 3.106 m.2 als terrenys del patrimo
ni Albertí. 

7.— Respecte de la reclamació de la Sra. Clara Bus-
sot i Camós es va acordar: no ser procedent la qualifi
cació de sistema d'equipament comunitari a la part de 
l'habitatge avui museu, qualificant-lo com eixample; 
deixar la profunditat edificable de la zona de la carre
tera de Girona a Sant Feliu a desarrollar mitjançant 
PERL 

8 . - Respecte a la reclamació d'en Josep M.a 
Bosch i Presas, estimar-la en part eliminant la perlon-
gació del carrer Nou des del passeig Romeu fins a la 
via del tren; estimar la reclamació en el sentit de re
duir el vial corresponent als terrpnys de FEVE; deses
timar la petició sobre sòl rústec. 
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9.— Respecte a la reclamació d'en Francesc Ra-
golta i Bagué i 9 més s'acorda mantenir el vial de con
tinuació del carrer Saragossa, disminuint l'amplada a 
10 m. i fent un desplaçament als lírnits de propietat. 

10.-Estimar la reclamació de na Dolors Campeny 
i Dalmau. 

11.-Estimar la reclamació d'en Josep Mestras i 
Sors. 

12.— Respecte de la reclamació d'en Josep M.a 
Bosch i Presas i 5 més, s'acorda mantenir el vial de 
continuació del carrer Saragossa, disminuint l'ampla
da a 10 m. i fent un desplaçament als límits de pro
pietat. 

13.-Respecte de la reclamació de na Caterina So
ler i Barceló, substituir la qualificació de sòl agrícola 
pel de rústec. 

14.-Respecte de la reclamació d'en Narcís Vila i 
Marull estimar-la en part. 

15.-Respecte la d'en Jordi Vidal de Llobatera 
Yglesias rectificar l'alineació de la plaça del Carril; no 
induir en el catàleg l'habitatge núm. 34 del passeig 
Pompeu Fabra; estimar el relatiu a l'apartat 3.er, 
5.è, 6.è i 8.è i desestimar el 7.è. 

16.—Estimar la reclamació d'en Juli Soler i Vicens 
i d'altres veïns i canviar el PERI per Unitat d'Actua
ció, condicionant aquest canvi a la signatura de l'es
criptura pública dels compromisos amb el promotor 
de la urbanització Raset. 

17.—Respecte de la reclamació de n'Emili i d'en 
Juli Soler i Vicens es resolt de la mateixa manera que 
l'anterior. 

18.—Estimar en part la reclamació d'en Pere Payret 
i Vidal. 

19.—Desestimar la reclamació de na Maria Crusells 
i Trufló. 

20.—Estimar la reclamació d'en Guillem Sureda i 

Gironès. 

21.— Respecte de la reclamació d'en Josep Galobar-
des i Alsina es resolt igual que la número 16. 

2 2 . - Respecte de la reclamació d'en Josep Alba i 
Matamala s'acorda estimar la reclamació respecte de 
l'apartat l.er, 2.on, 4.rt i 5.è en el sentit d'unificar 
l'amplada dels carrers Santiago Rusiflol i Sant Felip 
Neri. Mantenir el disseny de la zona de FEVE previst 
en les N. S. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
7 D'ABRIL DEL 1983 

Reclamacions contra les Normes Subsidüries. 

1. - Desestimar la reclamació de l'Associació de 
Propietaris La Canyera. 

2.~ Desestimar la reclamació dels parcel.listes de 
La Canyera. 

' 3 . - Desestimar la reclamació d'en Ramon Pons i 
Corominas i 4 més. 

4 . - Respecte de la reclamació d'en Robert Soler i 

Aluart, mantenir el vial de continuació del carrer Sa
ragossa disminuint l'amplada a 10 m. i fent un despla
çament als límits de propietat; modificar els plànols 
de les N. S. per a comunicar la urbanització Gotarra 
amb el carrer de Tossa; respecte de l'apartat c) esti
mar el canvi de PERI per Unitat d'Actuació con
dicionat a que es compleixin els compromisos que ga-
rantitzin la urbanització del polígon; respecte a l'arti
cle 71 de les N. S. que l'equip redacti un nou article 
conforme indica en el seu informe; permetre el canvi 
de les actuals edificacions existents a l'altre costat 
dels carrers de Tossa, Caldes i Girona, en sòl no urba
nitzable amb un augment del 100 per cent del seu 
estat actual. 

5 . - Estimar en part la reclamaci' de n'Emili Soler 
Vicens. 

6.— Respecte de la reclamació de na Maria Sam-
pere i Coris i altres, mantenir la continuació dels car
rer Saragossa, disminuint l'amplada a 10 m. i fent un 
desplaçament als límits de propietat. 

7 . - Estimar les reclamacions dels Sr. Enric Suros i 
Monsó, Josep Valentí i Quintana, Josep i Ramon Ex
pósito i Masferrer, M.a del Carme Mestres i Capdevila, 
i Salvador Cors i Serra, Josep Artigas i Salvà i Joa
quim Finazzi i Garrido. 

8 . - Respecte de la reclamació de n'Emili Raset i 
Bretcha s'acordà el canvi de PERI per Unitat d'Ac
tuació, quedant condicionat aquest canvi a la signa
tura de l'escriptura pública en la qual s'estableixen els 
compromisos amb el promotor Sr. Raset. 

9 . - Desestimar la reclamació del Sr. Ildefons Prats 
i Bragulat. 

10.—Prendre en consideració la reclamació del Sr. 
Esteve Lloveras i Miquela. 

11.—Estimar la reclamació d'en Jaume Vilanova i 
Font en el què el tram de carretera que va de Girona 
fins al casc urbà, al costat dret, pugui ser considerada 
com zona de tolerància industrial. Desestimar-la en 
la resta. 

12.—Desestimar la reclamació d'en Josep Canaleta 
i Boadella. 

13.— Respecte de les reclamacions formulades per 
en Narcís i en Joan Casas i Masgrau s'acordà mantenir 
el PERI del costat dret de la carretera, mantenir l'es
tructura d'Unitat d'Actuació als límits de propietat 
dels Srs. Casas i fixant un nou límit per a la zona nord 
en la zona industrial. 

14.-Estimar la reclamació de na Isabel Pigem i Oli
veras. 

15.-Desestimar la reclamació d'Industrial Corxera 
de Catalunya, S.A. 

16.-Desestimar la reclamació de n'Alfons ft-ats i 
Bragulat. 

17.— Desestimar la reclamació de na Mercè Espluga 
i Miralles. 

18.-Respecte de la reclamació de l'Associació de 
veïns "23 de febrer" s'acordà qualificar l'Estanc de 
Dalt com monument històrico-artístic mantenint 
l'eixamplament del carrer tal com figura en les N. S. 

19.-Estimar en part la reclamació d'en Joan Puig 
i Pons. 
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20.—Respecte de les reclamacions dels senyors En
ric Vall-llovera i Ramionet, Robert Soler i Aluart, res
pecte de l'article 64.2 de les N. S., en Josep Alba i 
Matamala en el seu apartat 6.è i en Josep Mallorquí i 
Aubó s'aprova un nou redactat de l'article 64. 

21.-Aprovar provisionalment les Normes Subsi
diàries del Planejament Urbanístic de Llagostera. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
7 D'ABRIL DEL 1983 

Conveni amb Pedralta, S.A. 
1.— Subscriure el conveni amb la residència canina 

felina de Pedralta, S.A. per a portar a cap el servei de 
recollida de gossos. 

2 . - Assumir l'obligació del pagament de 60.098'18 
pessetes per l'any 1983 i el que correspongui d'ara 
endavant. 

3.— Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del 
conveni. 

4 . - Comunicar a la Diputació els anteriors acords. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
18 D'ABRIL DEL 1983 

1.— Aprovar les actes números 5, 7 i 8. 

Aeròdrom de Llagostera. 
2.— Aprovar els compromisos a subscriure amb la 

Promotora Aeroclub Girona, S.A. per al pagament de 
l'aprofitament mig de la urbanització Aeròdrom de 
Llagostera i per import de 4.000.000 pessetes. 

3 . - Aprovar provisionalment el Pla Parcial Aerò
drom de Llagostera i trametre'l a la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme per a l a seva aprovació defini
tiva. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
13 DE MAIG DEL 1983 

1.- Aprovar actes de sessions anteriors. 

Varis. 
2 . - Quedar assabentat de la correspondència re

buda i del resultat de les eleccions municipals celebra
des el dia 8 de maig. 

3 . - Aprovar la certificació núm. 1 de construcció 
de la tanca de la piscina municipal per import de 
824.737'-ptes. 

4 . - Ratificar l'acceptació feta pel Sr. Emili Pons i 
Serarols i la Sra. Montserrat Vall-llovera i Ribas i na 
Joaquima Collell i Vila per a la formació de plaça pú
blica prevista en les N. S. 

5 . - Ratificar l'acceptació de cessió de terreny fe
ta per en Benet Reixach i Danès de les parcel·les so
lars núms. 28, 51 i 54 de la urbanització Mont-Rei 
com béns propis. 

6 . - Adjudicar a Pulimax (Germans Malagon) el 
contracte per a l'ampliació del cementiri municipal 
pel preu de 3.855.800'- ptes. 

1.— Acceptar els serveis dels carrers de les Cases 
Sindicals d'aquesta vila condicionat a què les obres de 
reparació a realitzar es facin d'acord amb el projecte 
de l'arquitecte Robert Soler i Aluart en el qual figu
ren dues modificacions. 

8.— Aprovar la certificació núm. 1 de les obres 
d'ampliació del cementiri municipal per import de 
668.889'30 ptes. 

Elecció del nou Baülle 

Moments abans de la votació. Un cop elegit, el ja batlle, Josep Puig, 
s'adreça a la resta dels consellers. 


